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ABSTRACT: 
In the life of all human being, education is an undeniable necessity. Our 

need was communicated to us by our Lord when He said: "Read in the 
name of your Lord who created (you)”) Surah al-Alaq  ( In the light of this 

need, necessity and responsibility, we can realize the importance and 
significance of the role of teachers who enable us fulfill this important 

commandment and build nations and civilizations.   
Teachers are the means that illuminate us in this world and the next. In 

order to clearly articulate the structure and constructs of the Islamic 
educational system and utilize it in the spread of the noble message of 
Islam, a number of Islamic scholars and scientists delved deep in to the 
study of teaching and learning. This includes the likes of Raghib al-
Isfahani, Al-Ghazali and others learned scholars. The role of a teacher is 
far higher than just planning lessons and executing lectures and lesson 
plans. In Islam, the status of teachers is comparable to that of one's own 
parents. But what is it that gives teacher this status? What are the 
qualities of the teacher that gives them such a distinguished status? The 
current article is an effort to elaborate this. While discussing this, we have 
focused on the efforts of Sheikh Muhammad Hayat Sindhi who dedicated 

his life to teaching the noble guidance Islam on the scholarly fertile land of 
Sindh. 
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احلمد هلل رب العادلني ، والصبلة والسبلم على أشرف األنبياء وادلرسلني ، سيدنا ونبينا  
 زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعني .

ة يف ىذا الكون، ىي كلمة )اقرأ(، فإن أول ما أنزل بو جربيل عليو فإن أول حكم نزل لئلنسانيوبعد : 
السبلم من كبلم رب األرباب على أفضل البشر، سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم ىو قولو تعاىل: 

اقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق اإلنسان من علق* اقرأ وربك األكرم* الذي علم بالقلم* علم }
 .1{اإلنسان ما مل يعلم

إن شلا ال شك فيو أن التعليم مهم جدا يف حياة اإلنسان، ألن العلم نور واجلهل ظبلم، قال اهلل تعاىل: و 
 .2{قل ىل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون}

وتأيت أمهية العلم يف أحاديث كثرية عن ادلصطفى عليو الصبلة والسبلم، منها قول الرسول صلى اهلل عليو 
 .3ريضة على كل مسلم(وسلم: )طلب العلم ف

عنوا ببيان فضيلة العلم وآداب العامل وادلتعلم عناية  -قدميا وحديثا  -ونرى علماء األمة احملمدية 
 منقطعة النظري، ومل يًتكوا شيئا إال بينوه حق التبيني، وأوضحوه حق التوضيح.

 -مجيعا، وىي النقطة اليت  وشلا يتعلق بالعامل وادلتعلم خصوصا: الصدق واإلخبلص، واحًتام علماء احلق
امنحت من جيلنا ىذه األيام إال من رحم اهلل، فمنهم من يتهم العلماء ألشياء  –ولؤلسف الشديد 

ليست فيهم وإمنا ىي اهتامات صنعتها شياطينهم من عقوذلم الزائفة، ومنهم من يدعي أنو زلقق الزمان، 
 ا من العامل الفبلين والفبلين، وحدث وال حرج.ورلتهد العصر واألوان، ويدعي بأنو أعلم وأفضل حتقيق

وقد شاء اهلل تبارك وتعاىل بقدرتو أن مررت ذات يوم على ادلكتبة القامسية دبدينة كنديارو، وذلك لتصوير 
بعض سلطوطات مسند احلجاز ورئيس علماء ادلدينة ادلنورة اإلمام زلمد عابد بن أمحد علي السندي، 

مقاليت يف الدكتوراه جبامعة السند، وىي حتقيق جزء من كتابو: طوالع حيث كنت أحتاجها يف حتقيق 
 األنوار شرح الدر ادلختار.

فلما صورت ادلخطوطات والرسائل فوجئت بوجود ىذه الرسالة الصغرية يف حجمها والفريدة يف 
إىل نور بصدد حتقيقها واستخراجها  أنااليت ضمن تلك اجملموعة القيمة الثمينة، و  وموضوعهامضموهنا 

، وىي يف لوحة ونصف تقريبا، إلمام التوحيد العامل النشر والطباعة وعامل ادلكتبات القرآنية واإلسبلمية
فوجدهتا فرصة منحين اهلل . (في آداب المعلم رسالة)اذلمام الشيخ زلمد حياة السندي، بعنوان : 

 لهم ربنا لك احلمد ولك الشكر.إياىا فانتهزهتا دون تردد، وقد حققتها من تلك النسخة الوحيدة، فال
 4ترمجة موجزة للمؤلف
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 اسمو ونسبو: 
العبلمة الشيخ زلمد حياة بن إبراىيم )ادلعروف بــ: مبل فبلريو( بن عبد لكبري ىو العامل الشهري واحملدث ا

 الرمحن العادلبوري السندي ادلدين.
 والدتو ونشأتو:

 وہگیکٹيف قرية قريبة من عادل بور، من زلافظة ىـ( يف بيت العلم والعلماء،1181ولد يف حدود سنة )
 .)اچڑچ(إىل قبيلة  –رمحو اهلل  –وينتسب . 5من منطقة سكر بإقليم السند

نشأ يف قريتو وترىب يف حجر والده، حيث إنو كان من العلماء األفاضل يف ادلنطقة، ودرس القرآن الكرًن 
اسة ادلزيد من العلوم الدينية حىت حل رحلو يف ومبادئ اللغة العربية على علماء ادلنطقة، مث رحل لدر 

مدينة )تتو(، حيث كانت عاصمة الببلد آنذاك، فأخذ عن علمائها مث رحل إىل احلجاز، فحج وتوطن 
ادلدينة ادلنورة، حيث ظل فيها منعزال عن الناس، متوجها إىل الدرس والتدريس والوعظ واإلرشاد حىت 

 انتقل إىل ادلؤل األعلى.
 شیوخو:

 س يف احلجاز على مشايخ أجبلء من أبرزىم:در 
ىـ(. الزمو إىل 1139. احملدث الشهري اإلمام أبو احلسن )الكبري( زلمد بن عبد اذلادي السندي )ت:1

 آخر حياتو.
 ىـ(.1145. احملدث أبو طاىر زلمد بن إبراىيم الكردي ادلدين )ت:2
 ىـ(.1134ادلكي )ت:. زلدث احلجاز الشيخ العبلمة عبد اهلل بن سامل البصري 3 
 ىـ( وغريىم كثري.1113. الشيخ الفقيو حسن بن علي العجيمي ادلكي )ت:4

 تالمذتو:
جلس يف ادلسجد النبوي الشريف على مسند شيخو العبلمة أبو احلسن الكبري بعد وفاتو، فدرس حنوا 

، من أىل من أربع وعشرين سنة إىل آخر حياتو، فتخرج عليو تبلمذة ال حيصون من العرب والعجم
 احلرمني والسند واذلند والشام ومصر واليمن واجلزائر والروم، وغريىا، فمن أبرزىم:

ىـ. جلس للتدريس 1187. الشيخ أبو احلسن غبلم حسني بن زلمد صادق السندي )الصغري( ت:1
 مكان شيخو زلمد حياة بعد وفاتو.

 . الشيخ سليمان بن حييي بن عمر مقبول األىدل.2
 ىـ(.1178-1116الكرًن بن أمحد بن علوان الشرابايت ). الشيخ عبد 3
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 ىـ(. 1211. مؤرخ اذلند الشيخ غبلم علي آزاد بلكرامي )ت:4 
 ىـ(. وغريىم كثري.1216. الشيخ زلمد بن عبد الوىاب النجدي )ت:5

 مؤلفاتو:
 جبانب التصنيف والتأليف، فمن مؤلفاتو: -مع انشغالو بالتدريس  -اىتم الشيخ رمحو اهلل 

 : اإليقاف على سبب االختبلف. مطبوع.1
 . حتفة احملبني شرح األربعني للنووي. مطبوع.2
 . حتفة األنام حبديث النيب عليو السبلم. مطبوع.3
 . الدرة يف إظهار غش نقد الصرة. مطبوع.4
 . رسالة يف آداب التعلم والتعليم )وىي ىذه الرسالة(.5
 . اجلنة يف عقيدة أىل السنة. مطبوع.6
 الرد على بدعة التعزية.. 7
 . شرح الًتغيب والًتىيب للمنذري.8
 . سلتصر كتاب الزواجر البن حجر اذليتمي ادلكي.9

 . مقدمة يف العقائد. وغريىا كثري.11
 وفاتو:

ودفن  م1751 -ىـ1163سنة  ،السادس والعشرين من صفرتويف يوم األربعاء يف ادلدينة ادلنورة، 
 .بالبقيع

 لمخطوط:نسخ الرسالة ووصف ا
حصلت على مصورة النسخة الوحيدة من ادلكتبة القامسية دبدينة كنديارو من ببلد السند، ضمن رلموعة 

 أربع رسائل علمية، وىي كاآليت:
 . مسلك اإلنصاف ألىل اإلنصاف.1
 . تذكري الغيب يف منع الزكاة للغين، كبلمها للشيخ ميان مسعود البكري.2
 ف الشيخ زلمد حياة السندي )وىي ىذه(.. رسالة يف آداب ادلعلم، تألي3
 . رسالة يف حرمة ادلصيد بالبندقة الرصاصية، تأليف الشيخ زلمد عابد السندي.4

أسطر يف  6سطرًا يف الصفحة األوىل و  25تتكون الرسالة من صفحة ونصف تقريبا للمخطوط، 
رسائل األربع اليت ذكرناىا، مل الصفحة الثانية، خبط الرقعة، واضحة اخلط، وىي عبارة عن مصورة فيها ال
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 -يذكر فيها اسم الناسخ وال تاريخ نسخو، إال أين الحظت أن اخلط ادلوجود يف الرسالة األوىل منها  
ىو نفس خط رسالتنا ىذه، وشلا يبلحظ يف آخر الرسالة  -وىي : ]مسلك اإلنصاف ألىل اإلنصاف[ 

دوم زلمد عارف[. ودبا أن خط رسالتنا أيضا ادلذكورة أنو يوجد يف آخرىا مبلحظة كتب يف آخرىا ]سل
 ىو نفس خط تلك الرسالة، نستطيع أن نقول أن الناسخ واحد وىو: ادلخدوم زلمد عارف.

 توثیق نسبة الرسالة إلى المؤلف:
 لدي يف ذلك أدلة متعددة:

اءات ذكرىا والدي الدكتور العبلمة الشيخ عبد القيوم بن عبد الغفور السندي )أستاذ القر  أوال:
وعلومها ادلشارك بكلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى دبكة ادلكرمة( حفظو اهلل وبارك فيو ضمن 

إال أنو ذكر  ]الجنة في عقیدة أىل السنة[مؤلفات الشيخ زلمد حياة السندي، يف حتقيق كتابو: 
ونستطيع أن نؤكد ، فاالمسان مشاهبان، [رسالة في آداب التعلم والتعلیم] أن اسم الرسالة ىو:

 أهنا نفس الرسالة.
ذكر اسم ادلؤلف رمحو اهلل نفسو يف آخر ادلخطوط، حيث نسخ امسو ىكذا: سلدوم زلمد حياة  ثانیا:

 .، فيتبني من ىذا أن الرسالة كتبت يف حياة ادلؤلف رمحو اهللالسندي مث ادلدين أحياه اهلل تعاىل حياة طيبة
رئيس ادلدرسة الشرعية، سكر، السند،  –حفظو اهلل  –ىاب جاجر ذكرىا الشيخ ادلفيت عبد الو  ثالثا:

من ضمن مؤلفات الشيخ زلمد حياة يف كتابو: منار احلسنات يف بعنوان: ]رسالة يف آداب ادلعلم[، 
 .6حياة الشيخ زلمد حياة

ت ضمن مؤلفاأيضا بنفس العنوان ]رسالة يف آداب ادلعلم[ ذكرىا الدكتور رفيق أمحد منكريو رابعا: 
الشيخ زلمد حياة السندي، يف رسالتو الدكتوراة جبامعة السند جامشورو، بعنوان: شيخ زلمد حياة 

 .7سندي
 عملي في التحقیق:

 .قمت بتبييض النص على الطريقة العلمية احلديثة -1
 وضعت الكلمات القرآنية بني أقواس مزىرة ىكذا : } { . -2
 امها يف السور.أشرت يف اذلوامش إىل مواضع اآليات وأرق -3
 خرجت األحاديث من مصادرىا من أمهات الكتب.-4

كتبت مقدمة موجزة للرسالة مشتملة على: ترمجة سلتصرة للمؤلف ، ومنهجو يف   -5
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 الرسالة ، ووصف ادلخطوط ، وعملي يف التحقيق. 
 قمت بعمل فهرسة ادلصادر وادلراجع. -6

 النص المحقق
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ده، والصبلة والسبلم على من ال نيب بعده : احلمد هلل وح
فينبغي لئلنسان أن يكون للعلم وتعليمو إياه هلل تعاىل يريد فيها وجو اهلل تعاىل، والعمل دبقتضاه، 

 ويسعى يف تعليمو ما جهلو ما يقرب إليو وما يبعد عنو .
 ولئلخبلص عبلمات، منها:

 .8أن ال حيسد من فوقو، ومن ىو مثلو .1
 دونو. وال حيقر من .2
 وال يفرح بكثرة تبلمذتو وأىل درسو وأتباعو من حيث منتسبون إليو. .3
 وال يغتم بكثرة تبلمذة غريه وال جباىو. .4
 وال ينكر فضلو. .5
 وال يكره مساع من كبلمو. .6
 وال يكره لذىاب تبلمذتو إىل غريه لطلب العلم. .7
 على طلب العلم من صغري وكبري. 9بل يفرح بذلك و ]حيرض[ .8
من فعل ذلك، وال مينع عنو التعليم؛ ألن العلم أمانة اهلل تعاىل عند العلماء، و وال مينع منهم  .9

وقال اهلل . 11إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أىلها(}طلبتو أىلها، وقال اهلل تعاىل:
 .11اآلية {وإذ أخذ اهلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب ....}تعاىل:

، بل وال 12فمن طلب أمانتو من غريه ال يستحق األجرالعربة لعموم اللفظ ال خلصوص السبب، 
 مينع أمانتو إذا طلبها، فمن ىجر أىلو أو منعو أمانتو فقد باء بإمث عظيم.

وال يغضب، وال يهجر، وال مينع العلم إذا آذاه تلميذه ولو أشد اإليذاء، بل ينبغي لو أن  .11
قل إن }وقولو تعاىل :  .13اآلية {ليس لك من األمر شيء ... } يتفكر يف قولو تعاىل :

 .14{األمر كلو هلل
مل يقل  ، أو15ويتذكر أنو صلى اهلل عليو وسلم مل يضرب أحدا من نسائو وجواريو وخادميو .11

، ومل يكن كل أمره كما جيب، وأنو مل ينتقم 16خلادمو أنس رضي اهلل تعاىل عنو : )أف(
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السلف الصاحل، وىم ، وىكذا كان 17لنفسو قط،بل يعامل أشد ادلوذين بأعلى ]ادلعاملة[ 
 الذين يقتدى هبم.

وَقلَّ من ترى من أىل العلم يف ىذا الزمان موصوفا هبذه األوصاف، بل زيد منهم احلقد،  .12
 واحلسد، والعداوة، واذلجر عليهم، والغرية على التبلمذة كغرية الضرائر بعضهم على بعض.

، وإذا ساق إليو من يكون سببا وينبغي للعامل إذا ساق اهلل تعاىل إليو الطلبة ادلنة لو تعاىل .13
الطلبة إذا كانوا  18[ يف العلم، ]وشكر[1خلبلص ذمتو من األمانة والتقرب إليو لزيادة ]

. وقد أمره صلى اهلل 19أسباب ثوابو يف مآبو، و)من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل تعاىل(
 .21عليو وسلم باالستيصاء هبم خريا

 ويعاملهم معاملة األخ الصادق. .14
 يتفوق عليهم.وال  .15
 وال يرى ذلم منة عليهم، بل ادلنة هلل تعاىل عليو. .16
 وال يريد منهم ادلنافع الدنيوية، لئبل يصري متبدال ألدىن باألعلى. .17

 واهلل تعالى الموفق والمعین.
 مخدوم محمد حیاة السندي ثم المدني أحیاه اهلل تعالى حیاة طیبة.

 الخالصة:
ن حامبل لصفات األنبياء عليهم السبلم؛ ألنو حيمل رسالتهم، وىو ثبت شلا تقدم أن على ادلعلم أن يكو 

يف مصافهم، وىم ورثة األنبياء. وأيضا ثبت أن علماء السند قد تركوا لنا وراثة ال مثيل ذلا يف التاريخ، 
ئل جامعية ودكتوراه على حىت أن ادلسلمون يف شىت بقاع األرض يهتمون بكتبهم ويكتبون حبوث ورسا

علماء السند، فما بالنا حنن السنود ال هنتم هبا حق االىتمام. حىت ال تضيع خزانتنا الثمينة لعلمائنا 
الذين ىم فخر لنا يف احلقيقة، ال بد للجيل احلاضر أن يهتم بوراثة علماءه وخزانتهم الدفينة يف 

 باعة.ادلخطوطات إىل اليوم ويظهرىا إىل عامل النشر والط
 
 
 
 

 فهرس المصادر والمراجع
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 القرآن الكرًن. .1 
 بريوت. –صحيح مسلم: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق: زلمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب  .2
يد، ادلكتبة العصرية، صيدا ق: زلمد زليي الدين عبد احلميتاين، حتقسسنن أيب داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق السج .3

 بريوت. –
 م.1998بريوت  –سنن الًتمذي: زلمد بن عيسى بن سورة الًتمذي، أبو عيسى، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسبلمي  .4
، عادل مرشد، وآخرون -مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط  .5

 ىـ.1421، 1إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي: مؤسسة الرسالة، ط 
سنن الدارمي: أبو زلمد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، حتقيق: حسني سليم أسد الداراين، دار ادلغين للنشر والتوزيع، السعودية، ط  .6

 م.2111، 1
حتقيق: د عبد العلي عبد احلميد حامد: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، شعب اإلميان: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي،  .7

 الرياض بالتعاون مع الدار السلفية، بومباي، اذلند.
، 2بريوت، ط –ادلصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع الصنعاين، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، ادلكتب اإلسبلمي  .8

 ىـ.1413
، 1حبان: زلمد بن حبان بن أمحد بن حبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط اإلحسان يف تقريب صحيح ابن .9

 م.1988
بريوت،  –ق: زلمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسبلمية ياألدب ادلفرد: زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغرية البخاري، حتق .11

 م.1989 –3ط
 -،3لبنان، ط –علي البيهقي، حتقيق: زلمد عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية، بريوت السنن الكربى: أمحد بن احلسني بن  .11

 م.2113
، 1الرياض، ط –ق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد يالكتاب ادلصنف يف األحاديث واآلثار: أبو بكر بن أيب شيبة، حتق .12

 ىـ.1419
 م.1984 –1دمشق، ط – سليم أسد، دار ادلأمون للًتاث مسند أيب يعلى: أبو يعلى أمحد بن علي ادلوصلي، حتقيق: حسني .13
ادلعجم األوسط: سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين، حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن زلمد , عبد احملسن بن إبراىيم احلسيين، دار  .14

 القاىرة. –احلرمني 
 -احلاج أمرير، ادلكتب اإلسبلمي، دار عمار  حتقيق: زلمد شكور زلمود ،ادلعجم الصغري: سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين .15

 م.1985 –1بريوت، عمان، ط
 -زلمد زىري الشاويش، ادلكتب اإلسبلمي -شرح السنة: أبو زلمد احلسني بن مسعود بن زلمد البغوي، حتقيق: شعيب األرنؤوط .16

 م.1983 -2دمشق، بريوت ط
م مث صورهتا عدة دور 1974 جبوار زلافظة مصر، -األصبهاين، السعادة حلية األولياء وطبقات األصفياء: أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل  .17

 بريوت. -، دار الكتب العلميةتدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريو  ،بريوت –دار الكتاب العريب 
رباين، أمحد مشس مكارم األخبلق للطرباين )مطبوع مع مكارم األخبلق البن أيب الدنيا(: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري الط .18

 م.1989 - 1لبنان، ط –الدين الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
 م.1999 - 1مصر: ط –مسند أيب داود الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي، الناشر: دار ىجر  .19
 .2القاىرة، ط –سلفي، مكتبة ابن تيمية ادلعجم الكبري: سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد ال .21
الرياض،  –مسند اإلمام أيب حنيفة رواية أيب نعيم: أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، حتقيق: نظر زلمد الفاريايب، مكتبة الكوثر  .21

 ىـ.1415، 1ط
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ادل بن سعد، صربي عبد اخلالق الشافعي، مسند البزار: أبو بكر أمحد بن عمرو ادلعروف بالبزار، حتقيق: زلفوظ الرمحن زين اهلل، ع .22 
 م.2119م،1988، 1ادلدينة ادلنورة، ط -مكتبة العلوم واحلكم 

 - 1جامع بيان العلم وفضلو: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، حتقيق: أيب األشبال الزىريي، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط .23
 م.1994

 الحواشي والتعلیقات:
 
 

 .5-1سورة العلق: اآليات : 1
 .9الزمر: :  2
، كما أخرجو: البيهقي يف شعب اإلميان، باب طلب 1/81العلم:  يف سننو، باب فضل العلماء واحلث على طلب وأخرجو اإلمام ابن ماج:  3

، وأبو 1/36، والصغري: 3/57، واألوسط: 11/195، والطرباين يف ادلعجم الكبري، 14/45، والبزار يف مسند أنس بن مالك: 3/195العلم: 
ؤذن احلبلي، ثنا إبراىيم بن زلمد بن عمرويو، ثنا أمحد بن : حدثنا أبو احلسن زلمد بن زلمد بن أمحد ادلولفظو  ،نعيم يف مسند اإلمام أيب حنيفة

ليو أيب الصلت بن ادلغلس، ثنا بشر بن الوليد، ثنا يعقوب بن إبراىيم، عن أيب حنيفة، مسعت أنس بن مالك، يقول: مسعت رسول اهلل صلى اهلل ع
، وابن عبد الرب يف جامع بيان بيان  1/24وى عنهم: وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يف باب ذكر من رأى من الصحابة ور 
، والبغوي يف شرح السنة، باب التفقو يف الدين: 1/25العلم وفضلو: باب قولو صلى اهلل عليو وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم: 

 .8/323، و أبو نعيم يف حلية األولياء: 1/291
ـ و: الكتاين، زلمد عبد احلي، 2112، 15، دار العلم للمبليني، ط6/111، األعبلم، مصادر ترمجتو: الزركلي، خري الدين بن زلمود:  4

م، و: الكتاين، زلمد بن أبو الفيض جعفر بن 1982، 2، دار الغرب اإلسبلمي بريوت، طس، حتقيق: إحسان عبا1/356فهرس الفهارس، 
، 6قيق: زلمد ادلنتصر بن زلمد الزمزمي، دار البشائر اإلسبلمية، ط، حت1/181إدريس، الرسالة ادلستطرفة لبيان مشهور كتب السنة ادلشرفة، 

م، و: احلسيين، زلمد خليل بن علي 1951، وكالة ادلعارف استانبول، 2/327م، و: البغدادي، إمساعيل بن زلمد، ىدية العارفني، 2111
م، و : بلكرامي، غبلم علي، آزاد، سبحة ادلرجان 1988 ،1، دار البشائر اإلسبلمية، ط4/34زلمد، سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر، 

ىـ، و: احلسين: عبد العلي بن فخر الدين، نزىة اخلواطر دبن 1313، طبع باذلند باىتمام ادلرزا زلمد الشريازي سنة 55يف آثار ىندوستان، ص 
، 473بلم مصطفى، عبلمة: مقاالت قامسي، ص م، و: القامسي، غ1999، 1، دار ابن حزم بريوت، ط6/815يف تاريخ اذلند من األعبلم،  
، و: السندي: عبد القيوم بن عبد الغفور، دكتور، حتقيق كتاب: اجلنة يف عقيدة أىل السنة للشيخ زلمد 1997، 1طبعو: نظري أمحد قامسي، ط

دكتور، حبث، سطور من حياة  م، و: السندي، عبد القيوم بن عبد الغفور،2114، مكتبة األسدي مكة ادلكرمة 1، ط 11حياة السندي ص: 
، رسالة 68الشيخ العبلمة احملدث زلمد حياة السندي، غري مطبوع، و: راجرب، زلمد أنس، دكتور: ادلخدوم زلمد معني التتوي وفلسفتو، ص 

 م.2113، 1، مركز الدكتور نيب خبش بلوش بتعاون وزارة النوادرات، حكومة السند، طهدكتورا
، 1، ط 11يف عقيدة أىل السنة للشيخ زلمد حياة السندي ص:  ةقيوم بن عبد الغفور، دكتور، حتقيق كتاب: اجلنانظر: السندي، عبد ال:  5

 م.2114مكتبة األسدي مكة ادلكرمة 
، 1، شريعت ببليكيشن سكر، ط116انظر: السندي، عبد الوىاب جاجر، ادلفيت: منار احلسنات يف حياة الشيخ زلمد حياة، ص: :   6

2114. 
 .2119، 1، رسالة دكتوراة، سندي اديب بورد جامشورو، ط423انظر: منكريو، رفيق أمحد، دكتور، شيخ زلمد حياة سندي، ص: :   7

 الًتقيم مين وليس من ادلؤلف رمحو اهلل.:  8
 الكلمة غري واضحة يف ادلخطوط، وختمنتها ىكذا حسب السياق، واهلل أعلم.:  9
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 .58النساء: :  11
 .187آل عمران: :  11
 يف ادلخطوط ]احلجر[ ولعلو سهو من الناسخ.:  12
 .128آل عمران: :  13
 .154آل عمران: :  14
احلديث أخرجو اإلمام مسلم يف باب مباعدتو صلى اهلل عليو وسلم لآلثام واختياره من ادلباح أسهلو وانتقامو هلل عند انتهاك حرماتو: :  15
، والبيهقي يف سننو 1/638، وابن ماجو يف سننو يف باب ضرب النساء: 4/251مر: ، وأبو داود يف سننو باب يف التجاوز يف األ4/1814

، 3/1424، والدارمي يف سننو باب يف النهي عن ضرب النساء: 7/72الكربى يف باب ما أمره اهلل تعاىل بو من أن يدفع بالليت ىي أحسن: 
، والطرباين يف ادلعجم الصغري 7/339دلوصلي يف مسنده يف مسند عائشة وأبو يعلى ا 5/223وابن أيب شيبة يف مصنفو يف الرجل يؤدب امرأتو 

، وأبو نعيم يف حلية األولياء 13/236، والبغوي يف شرح السنة يف باب حسن خلقو صلى اهلل عليو وسلم 5/321وادلعجم األوسط  2/78
 .1/333، والطرباين يف مكارم األخبلق يف باب فضل العفو عن الناس 7/366

يف صحيحو: حدثنا سعيد بن منصور، وأبو الربيع، قاال: حدثنا محاد بن زيد، عن ثابت البناين، عن أنس  اإلمام مسلمديث أخرجو احل:  16
بن مالك، قال:خدمت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عشر سنني، واهلل ما قال يل: أفا قط، وال قال يل لشيء: مل فعلت كذا؟ وىبل فعلت  

، 4/1814يع: ليس شلا يصنعو اخلادم، ومل يذكر قولو: واهلل.  باب: كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أحسن الناس خلقا، كذا؟ " زاد أبو الرب
خدمت النيب صلى اهلل »يف سننو: حدثنا عبد اهلل بن مسلمة، حدثنا سليمان يعين ابن ادلغرية، عن ثابت، عن أنس، قال:  دو و اإلمام أبو دا

بادلدينة وأنا غبلم ليس كل أمري كما يشتهي صاحيب أن أكون عليو ما قال يل فيها أف قط، وما قال يل مل فعلت ىذا  وسلم عشر سنني عليو
يف باب: ما جاء يف خلق النيب صلى اهلل عليو  والترمذي، 4/247، باب يف احللم وأخبلق النيب صلى اهلل عليو وسلم: «أو أال فعلت ىذا

ا جعفر بن سليمان الضبعي، عن ثابت، عن أنس قال: خدمت النيب صلى اهلل عليو وسلم عشر سنني فما قال وسلم، حدثنا قتيبة، قال: حدثن
يل أف قط، وما قال لشيء صنعتو مل صنعتو، وال لشيء تركتو مل تركتو," وكان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من أحسن الناس خلقا، وال 

من كف رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وال مشمت مسكا قط وال عطرا كان أطيب من عرق النيب مسست خزا قط وال حريرا وال شيئا كان ألني 
: يف مسند أنس بن واإلمام أحمد في مسنده، 3/436وىذا حديث حسن صحيح،  ويف الباب عن عائشة، والرباء. صلى اهلل عليو وسلم.
: باب والبیهقي في شعب اإلیمان، 1/215نيب صلى اهلل عليو وسلم: : باب يف حسن الوالدارمي في سننو، 21/334مالك رضي اهلل عنو: 

، صحيح ابن حبان: 9/443: يف باب: ضرب النساء واخلدم: وعبد الرزاق في مصنفو، 3/18يف خلق رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
 .1/115، واإلمام البخاري يف : األدب ادلفرد: باب سخاوة النفس:  7/153

 .، وادلثبت مين حسب السياق]ادلبلوعة[، ولعلو سهو من الناسخ يف ادلخطوط::  17
 يف ادلخطوط: ]واشكر[، وما أثبتو أنسب للسياق.:  18
، صحيح ابن 13/322، مسند أمحد 4/255د باب يف شكر ادلعروف و احلديث: ]ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس[: أخرجو أبو دا:  19

 .1/195، ادلعجم الكبري للطرباين 4/332د الطيالسي و أبو دا، مسند 11/375، شعب اإلميان 8/198حبان 
، و: ابن ماجو، باب حق ادلرأة على 2/1191مسلم، باب الوصية بالنساء، خريا( أخرجو  النساءإشارة إىل حديث : )استوصوا ب:  21

 .وغريىم 8/264، و: النسائي يف سننو الكربى، باب كيف الضرب، 1/594زوجها، 


